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Anti-helmíntico de amplo espectro para Cães

Fórmula - Cada comprimido (660 mg) contém:
Praziquantel ............................................50 mg
Pamoato de pirantel ..............................144 mg
Febantel ................................................150 mg
Excipiente q.s.p. ....................................660 mg

Uso Veterinário

• Ancylostoma brasiliense
• Ancylostoma caninum
• Dipylidium caninum
• Echinococcus granulosus
• Echinococcus multilocularis
• Joyeuxiella pasqualei
• Mesocestodes sp
• Taenia hydatigena

• Taenia multiceps
• Taenia pisiformis
• Taenia ovis
• Taenia taeniaeformis
• Toxocara canis
• Toxascaris leonina
• Trichuris vulpi
• Uncinaria stenocephala

    Chemital® Plus deve ser administrado por via oral, misturado
à ração, carne ou qualquer outro alimento que agrade o animal, 
dispensando regime especial ou jejum prévio.

®

    Chemital® Plus é um anti-helmíntico de amplo espectro para cães.
    Chemital® Plus combate com eficácia formas adultas e larvárias 
de cestóides, ancilostomídeos, ascarídeos e tricurídeos que infestam 
os cães.
    Chemital® Plus possui, além de excelente atuação, uma margem 
de segurança ampla que permite sua administração mesmo para 
fêmeas prenhes em qualquer época da gestação.

    Chemital® Plus combate:

 POSOLOGIA E MODO DE USAR:

INDICAÇÕES:
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DOSAGEM:
Administrar 01 (um) comprimido para cada 10 Kg de peso.

  Até 2 Kg

De 2 a  5 Kg

De 6 a 10 Kg

De 11 a 20 Kg

De 21 a 30 Kg

De 31 a 40 Kg            

Peso do cão Quant. do produto

2 comprimidos

3 comprimidos

4 comprimidos

¼ de comprimido

½ de comprimido

1 comprimido

Quant. do produto Peso do cão

Para cães com peso superior a 40 Kg, obedecer sempre a dosagem recomendada, 
ou seja, 01 (um) comprimido para cada 10 Kg de peso corporal.

PRECAUÇÃO:

APRESENTAÇÃO:
 Cartucho contendo 1 blister com 4 comprimidos de 660 mg cada.
Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo da

luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

 Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413.
 Licenciado no M. A. sob o nº 7.571 em 29/11/00.

Vencimento: 3 (três) anos após a data da fabricação.

Seu cão deve ser consultado periodicamente
 pelo Médico Veterinário.

Para prevenir reinfestações por Dipylidium caninum, recomenda-se o 
tratamento contra pulgas, pois estas são os hospedeiros intermediários 
deste cestódeo.

Para otimizar o emprego de Chemital® Plus, recomenda-se:
• Vermifugar as fêmeas antes das coberturas e 10 dias antes do parto. 
• Tratar os filhotes com 2, 4, 8 e 12 semanas de vida e aos 4, 5, e 6 
meses.
• Vermifugar os adultos a cada 3 meses.

Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022 - Fax (11) 2274-9659
CNPJ: 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
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